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ATA N.° 12 DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DELIBERATIVO 

DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC 

 
Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 13 horas e 30 minutos, na Sala de 1 

Reuniões da Direção da Biblioteca Universitária (BU), reuniram-se os integrantes do Conselho 2 

Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal de Periódicos UFSC, convidados por meio de 3 

mensagem de correio eletrônico. A reunião contou com a presença da bibliotecária Sigrid Karin 4 

Weiss Dutra, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFSC (SiBi/UFSC) e presidente do Conselho 5 

Consultivo Deliberativo (CCD), da bibliotecária Lúcia da Silveira, chefe do Portal de Periódicos, 6 

da professora Rosângela Schwarz Rodrigues, coordenadora do Laboratório de Periódicos, do 7 

diretor da Divisão de Assistência ao Usuário, José Paulo Speck Pereira, dos senhores 8 

conselheiros: o bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira, a  representante do Departamento de 9 

Ciência da Informação (CIN), Gleisy Regina Bories Fachin, a representante dos Editores, Sônia 10 

Silveira Peduzzi, o representante da área de Ciências Exatas e da Terra, professor Ricardo Pereira 11 

e Silva, o Pró-reitor de Pesquisa, Jamil Assreuy, o analista de sistemas e representante da 12 

Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação 13 

(SETIC), Gustavo Alexssandro Tonini, e o auxiliar em administração, Gabriel Araldi Walter.  14 

Sob a presidência da primeira, conforme horário estabelecido foi aberta a reunião. Antes de 15 

proceder à pauta, Roberta apresentou o Portal e repassou informes a respeito dos procedimentos 16 

do CCD aos novos integrantes, citando o regimento do Portal de Periódicos e do Conselho. Em 17 

seguida, Juliana procedeu ao primeiro item da pauta. Antes de proceder à pauta, no entanto, 18 

Sigrid sugeriu que fossem repassados alguns informes. A presidente relatou que foram realizados 19 

novos pedidos de bolsas para 2016, e que haveria por volta de 20 novas bolsas. Gustavo 20 

comentou que solicitou 5 bolsas, e que, caso sobrem, ele poderia ceder algumas ao Portal. Gleisy 21 

também informou que solicitou 2 bolsas para o Laboratório, e que, portanto, não seria necessário 22 

utilizar das bolsas do Portal para este fim. Em seguida, Sigrid informou aos conselheiros sobre a 23 

nova servidora do Portal, a revisora de textos Mirna Saidy. José Paulo fez um breve relato das 24 

atividades desenvolvidas pela servidora, como a revisão de metadados de artigos prontos para a 25 

publicação e de documentos gerais do Portal. Sigrid adicionou, também, que a bibliotecária Lúcia 26 

da Silveira deixou a coordenação do Portal, mas que ainda realiza atividades relacionadas, e que 27 

José Paulo exerce a função de coordenador no momento. José Paulo, então, trouxe um breve 28 

relato a respeito da participação do Portal no Encontro Nacional de Editores Científicos (ENEC), 29 

em que averiguou que o Portal da UFSC está entre os melhores do país, sendo referência para 30 

outras universidades. Rosângela comentou que também durante o ENEC dialogou com outros 31 

coordenadores de portais de periódicos, e surgiu a ideia da criação de uma rede catarinense e/ou 32 

nacional de periódicos, sem envolvimento de empresas comerciais, pela qual pudessem ser 33 

discutidas experiências, diretrizes e boas práticas para os portais do país. Findos os informes, 34 

procedeu-se ao cumprimento da pauta. 1) Aprovação da ata da reunião anterior: Gleisy 35 

informou que o item 3 da ata anterior deveria ser alterado, inserindo que o Portal, em acordo com 36 

o DIP, conseguiu disponibilizar as 30 bolsas integralmente, e não apenas 15 como constava na 37 

ata, e que o ano de 2016 seria incerto até o momento da reunião. Com essas alterações, a ata 38 

estaria aprovada por todos os conselheiros presentes. 2) Parecer sobre a inclusão do periódico 39 

Journal of Lean Systems: Gleisy apresentou, brevemente, a solicitação do editor-gerente da 40 

revista para a inclusão do periódico no Laboratório de Periódicos. Em seguida, a professora expôs 41 
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o parecer elaborado, o qual apontava certos itens, como a endogenia verificada no corpo editorial 42 

da revista, além da possível repetição de conteúdos devido ao elevado número de áreas afins com 43 

outras revistas já existentes, fator este reiterado pelo parecer trazido pela professora Rosângela, 44 

que consultou professores do Departamento de Engenharia de Produção a respeito. Dessa 45 

maneira, a decisão final do Conselho foi indeferir a inclusão do periódico no Laboratório e no 46 

Portal, e sugeriu-se a fusão do periódico com outros já existentes na área, ou a criação de uma 47 

edição especial dentro destes. 3) Parecer sobre a inclusão do periódico Mix Sustentável: 48 

novamente, Gleisy relatou brevemente as informações presentes na solicitação da revista. 49 

Informou que, em análise aos processos, ao periódico impresso e à página da internet da revista, 50 

percebeu-se que a equipe editorial é formada por bolsistas, mestrandos e doutorandos, o que 51 

indica a rotatividade potencialmente grande. Ainda, a grande diversidade de áreas do 52 

conhecimento abordadas pela revista dificulta a consolidação da revista. Além disso, enunciou 53 

Gleisy, não existe um determinado editor-gerente da revista que seja o respondente da revista. O 54 

parecer também mencionava a existência de outros periódicos consolidados na universidade que 55 

já tratavam de determinadas áreas do conhecimento abordadas pela Mix Sustentável, o que 56 

poderia contribuir para a endogenia. Sendo assim, o Conselho indeferiu a solicitação e 57 

recomenda: a fusão do periódico com o periódico e-Revista LOGO e/ou outro qualquer dentro de 58 

uma das áreas, a reestruturação da área de atuação, bem como reapresentar o pedido de inclusão. 59 

4) Manutenção do periódico In-Traduções, do Laboratório: Gleisy comentou que recebeu um 60 

e-mail do atual editor da revista, comunicando que, após a sua mudança para o núcleo de 61 

Literatura, parou de trabalhar na revista, e que o programa de pós-graduação em estudos da 62 

tradução não manifestou interesse em manter o periódico após a sua saída. O professor, no e-63 

mail, comenta ainda que existe a possibilidade de a revista passar a ser gerida por uma colega sua 64 

que reside na França, ou que a revista poderia ser transferida para o núcleo ao qual o professor 65 

agora pertence. A comissão julgou que a mudança da gestão da revista para outro país seria 66 

inviável, visto que é um periódico pertencente à UFSC. Da mesma maneira, a transferência para 67 

outro núcleo também não seria interessante, visto que ambos tratam de temáticas diferentes e 68 

possivelmente a revista seria prejudicada. Por fim, a comissão concluiu que a melhor alternativa 69 

para a revista seria que esta buscasse a fusão com alguma outra revista da área de tradução, 70 

unindo suas ferramentas à revista, enquanto a In-Traduções permaneceria apenas como histórico. 71 

5) Mudança da identidade visual do Portal – proposta apresentada pelo prof. Atilio Bitturi 72 

Júnior, do periódico Fórum Linguístico: José Paulo exibiu à comissão imagens enviadas pelo 73 

professor Atilio, exemplificando a proposta de “redesign” do Portal. A comissão discutiu que a 74 

possibilidade de apresentar aos editores diferentes designs para as revistas é uma proposta 75 

interessante. No entanto, Gustavo informou que as páginas institucionais da universidade, 76 

inclusive o Portal, estão passando por mudanças visuais, tendo em vista a adaptação às 77 

normativas criadas pelo governo federal que dizem respeito à acessibilidade e padronização de 78 

páginas da internet. Com isso, o Conselho optou por aguardar por esses novos designs 79 

padronizados, para então construir uma nova identidade visual do Portal, e então entrar em 80 

acordo com os editores para verificar as possibilidades de mudança do design das revistas. 6) 81 

Aquisição de software antiplágio para os periódicos do Portal: José Paulo fez uma breve 82 

apresentação da proposta dos softwares nos quais o Portal teria interesse em assinar para realizar 83 

a conferência do antiplágio, citando o CrossCheck principalmente, devido à associação do Portal 84 

com a CrossRef. Entretanto, José Paulo informou que, devido a cortes nos custos da universidade, 85 
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talvez seja difícil realizar a aquisição do software, informação essa confirmada pela professora 86 

Rosângela, que explicou que seria necessário que todos os artigos recebidos pelo Portal 87 

passassem pela checagem do software, o que elevaria o custo a um valor muito alto para a 88 

universidade. Com isso, Ricardo e Gleisy sugeriram que o Portal buscasse por alternativas em 89 

softwares gratuitos. Dessa maneira, o Conselho concordou em não prosseguir com aquisição de 90 

softwares antiplágio. Surgiu, ainda, o assunto da assinatura com a Associação Brasileira de 91 

Editores Científicos, e Gabriel informou que o modelo de assinatura que o Portal utilizava estava 92 

muito custoso e as assinaturas não estavam sendo utilizadas em sua plenitude. Frente a isso, a 93 

professora Sônia sugeriu que fossem ofertadas às revistas as assinaturas, e que, as que não 94 

manifestassem interesse, tivessem sua associação cancelada. Ato contínuo, a Presidência deu por 95 

encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabriel Araldi Walter, lavrei a presente ata que, se 96 

aprovada, será assinada pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 21 de dezembro de 97 

2015. 98 


